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Inteligent, independent, impertinent
urmare din pagina 1
S-a vorbit mult şi, prea des, fără
şir. Celebrul colonel Dogaru e
convins că am avut de-a face cu
o intervenţie a serviciilor străine
franco-germane, olandeze şi americane! Bine că n-au fost şi ruşii,
aşa a mai rămas ceva loc pentru
extratereştri şi agenţii lui Burebista.* Puşi în genunchi de pesta
porcină, mai precis de propria incompetenţă, guvernanţii au venit
cu ideea nebună de a interzice
creşterea porcilor în toate gospodăriile familiale. Cum să-i iei
românului porcu’ din bătătură?!
Nici asomarea, prin comparaţie, o
idee mult mai blândă, n-a funcţionat. Şi, pentru că era necesară şi-o
cireaşă pe mormanul de hoituri,
UE a anunţat că nu primim despăgubiri pentru porcii sacriﬁcaţi.
Am dat cu băţu-n troacă şi nu ne
rămâne decât să ne descurcăm! *
Muniţia consumată de jandarmi
în Piaţa Victoriei a fost evaluată la
13 milioane de lei. Cu banii ăştia
chiar se puteau face o mulţime de
lucruri mult mai bune. * Urări pesediste, cu ocazia jandarmeriadei.
„Bărbaţi, femei, copii, nu se iartă nimic”, Marin Voinea, primar
la Girgiu. „Trebuiau mitraliaţi,
nu stropiţi cu apă”, Cristian Birdac, consilier al primului-ministru. „Un glonţ în cap aşa-ziselor
mame”, părintele Gabriel Zamﬁr,
directorul Filarmonicii „Oltenia”.
Păi, dacă îi lichidaţi pe toţi, cine
vă mai plăteşte salariile, proştilor?
* No, amu îi bai! Jandarmeria a
reuşit să strice chiar şi relaţia lui
Dragnea cu Israelul. Patru turişti,
care treceau întâmplător cu taxiul prin zona de conﬂict, au fost
smulşi de jandarmi din maşină şi
bătuţi cu simţ de răspundere. „N-a
fost exces de zel şi nici abuz de
putere”, spune unul din purtătorii

de cuvânt al oamenilor în armură.
E curios de ce, dacă aveau misiunea de a-i goni pe protestatari, în
loc să-i lase să plece, jandarmii
îi coborau din taxiuri şi îi luau
la bătaie? Or ﬁ avut, probabil, şi
o normă de făcut la: bâte, gaze,
apă... * Bine că cea mai sexi dintre fumigenele lansate în spaţiul
public, jandarmeriţa Ştefania, e
sănătoasă. N-a avut nici coloana
ruptă, n-a fost necesară nici o operaţie, dar, zic unii, în mod miraculos, fata a ieşit din spital cu un bust
mai pronunţat. E clar, au lovit-o şi
i s-a umﬂat. * Dacă nu ştiaţi, au
fost şi morţi în Piaţa Victoriei. Tot
printre jandarmi. Nu mulţi şi nici
adevăraţi, numai cât să justiﬁce
intervenţia în forţă. * Violenţa e
contagioasă. Un poliţist local din
Rădăuţi l-a ameninţat cu bătaia pe
deputatul USR Adrian Prisnel şi,
ca acesta să vadă că nu glumeşte, a făcut ferfeniţă legitimaţia de
parlamentar a alesului. Regula e
veche de când lumea, ăi de plătesc
„lăutarii” pun şi muzica, chiar sau
mai ales dacă e vorba de o bătută.
* Miron Cozma e angajat la una
din ﬁrmele de interes local ale primăriei conduse de Pandele, soţul
mult mai celebrei doamne Firea,
„preşedintele Bucureştilor”. Cică,
„Luceafărul huilei” n-a dat pe la
locul de muncă de mai bine de un
an şi jumătate. Înţeleaptă mişcare.
Dacă ar ﬁ mai harnice, cele circa
60(!) de „lipitori” care trăiesc pe
spatele primăriei din Voluntari,
ar risca să se calce în picioare. *
Doi minori, care au spart site-ul
PSD, au fost săltaţi, cu o uluitoare
operativitate, de DIICOT. Majurii
care au spart feţele românilor din
Piaţa Victoriei sunt încă liberi. *
„După ploaie...”. Jandarmeria vrea
să cumpere măşti de gaze. Asta
spune cam tot despre profesiona-

Arta fotograﬁcă, punte de legătură

105 fotograﬁi pe simezele
„Foto Art”
În cea mai longevivă galerie permanentă de artă fotograﬁcă din
România, fondată în anul 1990, au fost instalate 105 fotograﬁi ale
membrilor Fotoclubului „Prisma” din Miercurea Ciuc, organizație
parteneră a Asociației Internaționale „Euro Foto Art”.
Vernisajul expoziției a avut
loc în prezența reprezentanților
cunoscutului fotoclub sâmbătă,
18 august, în Galeria „Euro Foto
Art” Oradea (Piața 1 Decembrie nr. 12). Publicul prezent a
fost salutat de către artistul fotograf Ștefan Tóth, președintele
Asociației Internaționale „Euro
Foto Art”, care a înmânat Certiﬁcatul de patronaj numărul 065/
2018 președintelui Fotoclubului „Prisma”. Lucrările au fost
prezentate de către dr. Ramona
Novicov, critic de artă (în limba
română) și de către publicistul
Szűcs László, redactorul șef al revistei de cultură „Nagyvárad” (în
limba maghiară). La eveniment a

participat și István Labancz, din
partea Fotoclubului „Prisma”,
care a mulțumit organizatorilor
pentru posibilitatea oferită de a
găzdui ceastă expoziție în orașul
de pe Crișul Repede. Momentele
muzicale au fost oferite de către
duetul de artiști de contrabas
Kinda Péter - Veres Lóránt.
Expoziția cu numărul 557,
organizată în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Gheorghe
Șincai” și Clubul Fotograﬁc ”Nufărul” din Oradea, rămâne la
dispoziția publicului până la data
de 6 septembrie 2018, în zilele de
lucru, între orele 8.00 - 19.00. Intrarea este liberă.
 L.I.

lismul lor, dar şi despre „bunele”
intenţii viitoare. * Încercând să
mai împrăştie din responsabilitatea represiunii, ministrul de Interne, Carmen Dan, a susţinut că
intervenţia jandarmilor ar ﬁ fost
supervizată de un procuror care
făcea parte din celula de criză. Parchetul a reacţionat imediat, precizând că astfel de uzanţe comuniste nu se mai practică încă din ani
’90. Dacă are minte, un ministru
pleacă, când e prins că minte. Nu
e cazul. * Altă coincidenţă! Noul
şef, interimar, la Jandarmeriei, Ionuţ Sindile, e teleormănean! Ba,
mai mult, îşi şi asumă intervenţia
din Piaţa Victoriei. După numărul oamenilor în uniformă care
zic c-ar ﬁ coordonat evenimentele, ai putea să juri că au avut loc
cine ştie ce mari fapte de arme. De
fapt, e coadă la lins dosuri, pentru funcţii. * Tanti Cati, Abramburica, alias senatorul Ecaterina
Andronescu îi cere lui Dragnea
să plece, odată cu guvernul Dăncilă. Gestul, de mare curaj, s-ar
putea să se întoarcă împotriva ei.
Dragnea o va „pleca” el. * Când
să strângă şi ei rândurile, hop şi
Cataramă face scandal printre liberali! Fostul fabricant de mobilă
a anunţat că vrea să-l cheme în penal pe Ludovic Orban, pentru că
i-a încălcat drepturile politice, în
partid, şi pentru că a adus modiﬁcări neconstituţionale statutului.
Vorba aia, ﬁecare partid cu penalii
lui. * Tot mai insistente vocile care
vestesc „iminenta” plecare a Guvernului Dăncilă. Ar urma, cică,
formarea unui executiv politic, de
uniune naţională, condus de Eugen Teodorovici. Întrebarea e, în
schema asta, Dragnea rămâne sau
pleacă? *
 DanDana Carmen
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Cu adâncă durere în suﬂete, ne luăm rămas bun de la
mult iubita noastră mamă şi bunică
ELISABETA GAVRIŞ,
al cărui suﬂet s-a ridicat la
ceruri după împlinirea vârstei
de 90 de ani, lăsându-ne fără
îndrumările ei bune şi grija pe
care ne-o purta în ﬁecare moment. Chipul tău blând va rămâne veşnic viu în inimile noastre.
Odihneşte-te în pace. Ceremonia
de înmormântare va avea loc în
localitatea Brusturi nr. 161, ora
12.00, marţi, 21 august. Fiica
Aurica, cu soţul Nelu şi nepoata
Roxana cu soţul Vadim. (4892)

Cu durere în suﬂete ne

te și cumnat
EUGEN FECHETE.
Ne vom aminti mereu cu drag
de tine. Dumnezeu să te odihnească în pace. Fratele Adrian
cu soția Mara.

Cu tristețe în suﬂete

ne despărțim de dragul nostru
unchi
EUGEN FECHETE.
Dumnezeu să-l ierte și să îl
odinnească în pace. Fam. pr.
Dobai Silviu și Cristina.



Suntem alături de familia Arzenton la marea pierdere a
soţului şi tatălui drag
GINO ARZENTON.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Din partea colegilor, colaboratorilor şi nu în ultimul rând
a prietenilor din echipa Elesilva.

comemorări



Cu mare durere în suﬂete ne luăm rămas bun de la
scumpa noastră mamă şi bunică
iubitoare, cea care a fost
ELISABETA GAVRIŞ,
de 90 ani, din localitatea Brusturi. nr. 161. Înmormântarea va
avea loc marţi, 21 august, ora
12.00, în localitatea Brusturi de
la nr. 161. Dumnezeu să te ierte
şi să te odihnească în Împărăţia
Sa cerească. Fiica, Cornelia (Nelica), nepotul Remus cu soţia Roxana şi strănepoţii ei dragi Vlad
şi Bogdan. (4893)



Suntem alături de colegul nostru Adrian Fechete şi familia sa în aceaste momente de
adâncă tristeţe când se despart
de fratele drag. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Transmitem
sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colegii din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Bihor.



despărțim de dragul nostru fra-





Un gând de mângâiere
şi îmbărbătare familiei colegului
Adrian Fechete în aceaste momente de adâncă tristeţe când se
desparte de fratele drag. Sincere
condoleanţe familiei. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică. Familia
Remus Motoc.



Cu lacrimi în ochi şi cu
durere în suﬂete, anunţăm trecerea la cele veşnice a iubitului
nostru, soţ, tată, bunic
GINO ARZENTON,
în vârstă de 64 ani. Înmormântarea are loc azi, 20 august 2018,
ora 13.30, de la Capela Frenţiu.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Nu te vom uita niciodată.
Soţia Erika, copiii Nicolae, Linda, Celeste, nepotul Leonardo şi
cumnata Gyongyi.



Se împlinesc 29 de ani
de eternitate pentru
CĂTĂLIN
şi 29 de ani de dor, jale şi durere după
CĂTĂLIN.
Plângând o să trec şi eu la cele
veşnice la preaiubitul meu ﬁu, la
ZEUL meu
CĂTĂLIN,
şi la neasemuita mea soţie, la
ZEIŢA mea,
CATY IŞTOC –
DARLINGTONIA.
“Viaţă puf de păpădie
Azi eşti, mâine nu se ştie”.
Fie-vă veşnicia uşoară şi memoria binecuvântată. Tata, scriitorul Nicolae Iştoc. (4714)



În 18 august s-au împlinit 30 de ani de când iubitul nostru soţ şi bunic,
SILVIU POP,
a plecat dintre noi. Bunul
Dumnzeu i-a dat odihna veşnică.
Nu te vom uita niciodată. Anica
şi Anca. (4883)



În ziua de 20 august
2018, comemorăm doi ani de la
trecerea fulgerătoare în neﬁinţă
a dragului meu frate, la vârsta de
79 ani,
TITUS-ALEXANDRU
PINTEA,
respectat şi iubit de toţi cei
care l-au cunoscut, geolog priceput, pasionat vânător şi pescar.
În ultimii ani de viaţă s-a dedicat
şi scrisului, dorind să educe ﬁii
şi nepoţii săi în spiritul cinstei şi
corectitudinii, a dragostei faţă de
glia natală şi a respectului strămoşilor. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace şi
să vegheze asupra urmaşilor săi,
oriunde s-ar aﬂa. Fratele Victor
şi soţia Beatrice. (4891)

